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 1דר' אמיר טל -זיקוקים של הכלה 

 

בשנה. מצד אחד אני שמח ונרגש ורוצה לחגוג את  יום העצמאות הוא הערב הכי קשה לי"ערב 

האירוע ביחד עם בני משפחתי וחבריי אבל מצד שני אני רוצה שהוא יעבור כמה שיותר מהר ובכמה 

מעבר לצפיפות ולהמולה הרבה הקיימת כל שנה באירועים הסמוכים לביתי, אני נמצא  שפחות סבל. 

לו: מופע זיקוקי הדינור. מאז שהייתי ילד אני  בפחד רב לקראת רגע השיא של הערב שכולם מצפים

זוכר את הפחד והסבל הרב שעברתי בזמן הזיקוקים ולמרות שהיום אני כבר בוגר, הרגישות שלי 

לרעש הזיקוקים נשארה זהה והתחושות הקשות שהרעש גורם לי כמעט ולא ניתנים לתיאור. לכן, 

ערב יום העצמאות, אסגור טוב טוב את כל כמו בכל שנה בשנים האחרונות, גם השנה אשאר בבית ב

, תושב ת"א, עובד בחברת פיתוח אפליקציות, 24" )יריב, בן הבטלוויזיחלונות הבית ואצפה לבדי 

 על הספקטרום האוטיסטי(.

 

התחושות והמציאות שיריב מתאר אינן ייחודיות רק לו. בישראל קיימים אנשים רבים אשר בעקבות 

ולם בדרך שמקשה עליהם לקחת חלק בפעילויות רבות, שאינן מותאמות רגישות חושית חווים את הע

או מונגשות להם. במאמר זה אתאר בקצרה מה כוללים קשיים בוויסות חושי, מדוע בכלל פעילויות 

במרחב הציבורי צריכות לקחת בחשבון את הרגישות של פרטים מסוימים בחברה ומדוע היוזמה 

אות מהווה צעד חשוב כל כך בתהליך המתקיים בעשורים לשימוש בזיקוקים שקטים ביום העצמ

האחרונים להפיכת החברה הישראלית למכילה ונגישה יותר לאנשים עם צרכים מגוונים על רקע של 

 לקות ו/או מוגבלות.

 

 "השמיעה שלי משולה לשמיעה של אדם עם מכשיר שמיעה המכוון על הזמן על פול ווליום".. 

 

ויסות חושי הוא היכולת לווסת ולארגן מידע ממערכות החושים ולהגיב בהתאם למקובל באותה 

כאשר יש בעיה בוויסות חושי, האדם חווה קושי ניכר ביכולת לווסת ולארגן  סביבה שבה האדם חי.

לקלט חושי בצורה מדורגת ומותאמת. לפי המחקר, הפרעות  תכיפות וסגנון התגובה  את מידת,

בוויסות החושי בקרב ילדים, בני נוער ובוגרים על הספקטרום האוטיסטי למשל, הינן שכיחות מאוד 

( מהווה חלק מהקריטריונים לאבחון אוטיזם. SMD( ואבחנה של הפרעה בוויסות חושי )88%)עד 
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אנשים עם קושי בוויסות חושי אשר חשופים לגירוי חושי משמעותי בעדותו,  כפי שיריב מתאר

קצב נשימה מוגבר, קצב  )כגון רעש של זיקוקי דינור( חווים השפעות גופניות לא נעימות כגון

עליית לחץ דם, הזעת יתר וכו' אשר מובילות גם להשלכות פסיכולוגיות כגון  גבוה, פעימות לב

עצבנות ועוד. תחושות אלה מובילות, לעתים רבות, להתנהגויות של מתח, חרדה, חוסר שקט, 

הימנעות ממצבים שעלולים לכלול גירויים חושיים חזקים ועם הזמן יכולים להשפיע באופן 

משמעותי על היכולת של האדם להשתתף בפעילויות חיים שונות, להשתלב בחברה ולהשיג 

 את מטרות חייו. 

 

 …??ין אותיאוקי, אבל למה זה צריך לעני

   

במשך העשורים האחרונים חלה התקדמות משמעותית במחקר, חקיקה, מדיניות ומתן שירותים 

לאנשים  חוק שוויון זכויותלאנשים אשר זקוקים לסיוע זמני או קבוע בעקבות לקות ו/או מוגבלות. 

רבות ( כ"אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית ל1998עם מוגבלות מגדיר אדם עם מוגבלות )

קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי 

 החיים העיקריים". 

 

המספרים מספרים שרוב האוכלוסייה תתמודד עם מוגבלות או תלווה אדם קרוב המתמודד עם 

ודא כי המרחב האינטרס של כל אדם ואדם ושל החברה בכללותה לומוגבלות במהלך החיים. לכן, 

הציבורי יהיה מכיל ונגיש למגוון רחב של אנשים וכי אנשים לא יודרו והזדמנויות חייהם לא 

 ייפגעו בעקבות התמודדות עם מגבלה כזאת או אחרת. 

 

חוק השוויון, שמטרתו היא "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו 

ל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכ

באופן שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו" 

שמטרתה  2012ואמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות שמדינת ישראל אשררה בשנת 

אנשים עם מוגבלויות מזכויות האדם וחירויות את ההנאה המלאה והשווה של כל ה היא "לקדם 

היסוד, להגן עליה ולהבטיחה, ולקדם כבוד לכבודם הטבוע" מהווים את הבסיס החוקי והערכי 

לשאלה מדוע יש צורך במאמץ קבוע ושיטתי לקדם השתתפות שוויונית של אנשים עם מוגבלות בכל 

 תחומי החיים.
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"לאחר התייעצות עם מנהלת המתנ"ס, עם ההנהלה הציבורית של המתנ"ס ועם מנהלי מחלקות 

המועצה, ועל אף העובדה כי הזיקוקים מוסיפים שמחה לליבות רבים, קיבלתי החלטה כי בשנה 

זו תביע מועצת אלקנה את קול זעקתם של אחינו הלומי הקרב, באמצעות שתיקה רועמת של 

 המועצה המקומית, אלקנה(. היעדר הזיקוקים" )ראש

 

השנה בחר אסף מינצר, ראש המועצה המקומית אלקנה, לא לכלול זיקוקי דינור בערב יום העצמאות. 

הוא עשה זאת מתוך "המודעות הציבורית לסבלם המתמשך של פצועי צה"ל אשר נותרו הלומי קרב. 

אשר הם נוצרים בתוכם קולות נפץ רועמים מחזירים לחייהם מראות קשים והדי קרבות עקובים 

ונחרטו בקרבם, מבלי יכולת להשתחרר מהם". צעד זה ממחיש את הסולידריות החברתית עם אנשים 

שהזיקוקים גורמים להם סבל ולא הנאה והוא בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר". מעשה זה גם מתכתב 

 עם עקרונות החקיקה והמדיניות בישראל כפי שהוצגו לעיל. 

 

הפעלת זיקוקים שקטים! : אשר מקובלת במדינות רבות בעולם ות נוספתאולם, קיימת אפשר

זיקוקים אשר מספקים את האפקט הוויזואלי המרהיב מצד אחד אולם לא גורמים למטרד רעש 

כאשר סוקרים את השימוש בזיקוקים שקטים ברחבי העולם עולה כי בלא מעט  מאידך.וסבל, 

ם במקומות הקרובים לבתי מגורים, חיות בר וחיות מדינות, מותר להפעיל אך ורק זיקוקים שקטי

משק, כשהמטרה העיקרית היא למנוע פחד ולחץ אצל ילדים ובני נוער הרגישים לרעש, חיילים 

משוחררים, קשישים, חיות מחמד ובעלי חיים בטבע. לכן, אני מבקש לקרוא לקובעי המדיניות להחיל 

צמאות כך שבאמת כל עם ישראל יוכל ליהנות מדיניות של שימוש בזיקוקים שקטים בערב יום הע

מיום חשוב ומרגש זה ושכך יום העצמאות יסמל עצמאות לרבבות אנשים שנאבקים על 

 במשך כל ימות השנה.  עצמאותם 
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